
 HANKKIJALTA maatilan kesään!

Säilö kesä tiiviisti 
talteen Silotite- 
käärintäkalvoilla 
ja Baletite-
sidontamuovilla!

MEILTÄ KOTIMAISET 
PIIPPO-PAALAUSVERKOT

Vähennä ruokintatappioita
Ruokintakatoksilla ja -häkeillä teet ruokinnasta 
tarhoissa ja laitumilla hygieenisempää, eikä 
karkearehua haaskaannu.

Ruokintakatos 
nelikulmainen
KB291289

1 090,-
Ruokintahäkki 
pyöreä 8-paikkainen
KB291257 

470,-
Ruokintahäkki 
pyöreä 12-paikkainen 
KB291258

630,-
Aitaelementti 
kuumasinkitty 3 m 
KB442592              

125,-
Aitaelementti 
kuumasinkitty 3 m 
käyntiovella 
KB442595              

199,-

Enemmän paaleja,
vähemmän rullia 

SilotitePro on uuden sukupolven
ympäristöystävällinen ja tehokas
käärintäkalvo. Pitkälle kehitettyjen raaka-
aineiden ja tasokkaan tuotekehitysohjelman
ansiosta SilotitePro on tavallista kalvoa
ohuempi ja rullassa on jopa 33 % enemmän
kalvoa. Yhdellä rullalla voidaan siis kääriä
33 % enemmän paaleja, mikä vähentää
rullien vaihtoon kuluvaa aikaa ja lisää tuntia
kohti käärittyjen paalien määrää. 

Tekniset tiedot

Paksuus 19 µm

Leveys 750 mm

Pituus 2000 m

Väri Valkoinen 

Suositeltava esikiristys ennen käyttöä:
55-70 % 

Maatalous on nopeiden muutosten keskellä.
Sekä urakoitsijat että maanviljelijät etsivät
ympäristöystävällisiä ratkaisuja, joiden avulla he
voivat tehostaa ja edistää toimintaansa. 

Ympäristön kannalta parempi
vaihtoehto
Rahan ja arvokkaan ajan lisäksi SilotitePro
säästää myös ympäristöä. Kalvon ohuuden
ansiosta paalien käärintään kuluu vähemmän
materiaalia, mikä vähentää käytön jälkeen
hävitettävän kääremateriaalin määrää. 

Paremmat ominaisuudet
tuorerehun valmistukseen
Ohuudestaan huolimatta SilotitePro:lla on ne
perinteisen Silotite-kalvon keskeiset
ominaisuudet, joita laadukkaan nurmirehun
tuotanto edellyttää ja joista Silotite-kalvo
tunnetaan. Näitä ovat esimerkiksi alhainen
hapen läpäisevyys sekä erinomainen kestävyys
ja repeytymättömyys. 

Monipuolinen ja kehittynyt
tekniikka
SilotitePro on suunniteltu erityisesti
paalainkäärinyhdistelmiä varten, ja sitä voidaan
käyttää ilman muutoksia jo olemassa olevissa
koneissa. Siksi se on ihanteellinen valinta niin
ammattiviljelijöille kuin urakoitsijoille. 

SilotitePro-kalvoa on testattu laajoissa
kenttäkokeissa Euroopassa sekä johtavissa
nurmirehun tutkimuslaitoksissa. Sen
kehityksessä on hyödynnetty uusinta tekniikkaa
ja laadukkaita raaka-aineita. 

Myynti: Valmistaja:

Uuden sukupolven
kalvolla käärit paaleja
enemmän kuin koskaan...

minster films
Worcester Road, Leominster,
Herefordshire HR6 0QA, England
T: +44 (0) 1568 617 220
F: + 44 (0) 1568 611 435
E: agrisales@minsterfilms.com
W: www.silotite.com
www.makingbestsilage.com

Ruokintakatoksen, -häkkien ja aitaelementtien hinnat 
myymälästä  noudettuna sisältäen arvonlisäveron 24%. 
Kysy myös hintaa tilalle toimitettuna.

Tule lähinmpään Hankkjan myymälään, soita 

myyjällesi tai tilaa tuotteet suoraan verkosta 

www.hankkĳ a.� 

Meiltä myös uuden sukupolven 
7-kerrostekniikalla valmistetut 
AgFlex–tuubimuovit. 

Kysy lisää 
myyjältäsi


